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 12/2017מכרז פומבי ל

  1.12.17לעריכת ביטוחי תאגיד המים מי ציונה לתקופה שמיום 

 תשובות לשאלות

 

"מס
 ד

 אליו הנספח או המסמך
 ההבהרה מתייחסת

 השאלה נוסח רלבנטיים וסעיף פרק

תנאיםכללייםהחליםעלכל.1
הביטוחים

המבוטח–3סעיף



מבקשתלהוסיףלאחרהמילים:

–המקבלותאתשירותיהםממיציונה
   בגיןמעשיומחדלימיציונהבלבד

 תשובה: הבקשה נדחית

דףרשימהלפוליסהלביטוח.2
רכוש

תאורהרכוש
2.1סעיף-המבוטח

מבקשתאישורכםכיבריכותאגירה,
יבוטחבתשתיות-בריכותוכיו"ב

 תשובה: הבקשה מקובלת 

מבקשתלהוסיף:מוחרגכלנזק .אתשתיות
 לתשתיותשמקומואינובגורםחיצוני.

תשובה: נכללה הבהרה מתאימה 
במפרט ביטוח הרכוש לעניין תשתיות 

הפוליסה אינה כדלקמן " 20בעמוד 
מכסה נזקים הנגרמים לצנרת עצמה 

ו/או למתקנים ו/או הוצאות לתיקון 
ו/או חלפה של חלקים מהצנרת הו/או 

של  ישירה שהם תוצאההמתקנים 
 בלבד" קורוזיה ו/או בלאי ו/או חלודה

האםהמבוטחעוסקבקידוחי .ב
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בארות?
תשובה :לא.  התאגיד מתפעל בארות 

 .  ותקיימ

השתתפותעצמית
בנזקיטבעלתשתית

מבקשתלהוסיף:לאתר

ההשתתפות העצמית הינה תשובה: 
 לאירוע 

סעיף–סכומיביטוח
כה"ס3.3

מבקשתלהוסיף:הרחבהזולאתחולעל
נזקיתשתיותוצנרת

 תשובה: הבקשה נדחית 

דףרשימהלפוליסהלביטוח.3
הרחבות–רכוש

מוצגים6.12סעיף
ותערוכות

מבקשתלקבלמידעלגביהרכוש

 תשובה: התאגיד לא מציג בתערוכות

שינוייםותוספות
7.3סעיף-ביטלנוסח

3.19מבקשתלבטלובמקומויחולסעיף

יתוקן כדלקמן "לעניין  7.3תשובה : סעיף 
בנוסח  3.19התמוטטות מבנים יחול סעיף 

בגבול אחריות של  2016"ביט"  
 למקרה ולתקופת ביטוח"₪  2,000,000

דףרשימהלפוליסהלביטוח.4
אחריותכלפיצדשלישי

להוסיף:במקרהוקורהנזקמבקשתהשתתפותעצמית
באותואתרבוהיהנזקבשנהשלפניכן
והובהרכיסיבתהנזקהקודםלאטופלה
והנזקהנוכחיהיהיכוללהיותמופחתלו

היהטיפול,יחולאקססכפול

 תשובה : הבקשה נדחית 

דףרשימהלביטוחאחריות.5
מקצועית/מוצר

בגבולגבלאחריותמקצועיתכלולגבולותאחריות
האחריותבחבותמוצר?

תשובה: גבולות האחריות אינם 
 משותפים 

בקשרעםאירועגשםו/אושבר .אהשתתפותעצמית
ענן....מההקשרוהמשמעות

 לאחריותמקצועית?
 תשובה: אין שינוי בנוסח הסעיף 

מבקשתלהוסיף:במקרהוקורה .ב
נזקבאותואתרבוהיהנזקבשנה

סיבתהנזקשלפניכןוהובהרכי
הקודםלאטופלהוהנזקהנוכחי
היהיכוללהיותמופחתלוהיה

טיפול,יחולאקססכפול.
 תשובה: הבקשה נדחית

מחזורעבודות?

מש"ח +  50 -תשובה : מחזור הכנסות כ
  מע"מ.
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אישורכםבהתאםלפוליסתאחריותהיקףהכיסוי
2016מקצועיתשלאיילוןמהדורה

נדחיתתשובה: הבקשה 

האםשיורי?גבולותאחריותציודאלקטרוני.6

 הפוליסה שיורית תשובה :

שוויהציודהנייד?

הציוד הנייד כלול בסכום תשובה: 
 + מע"מ. ₪ 20,000 -ומוערך בכ הביטוח 

מבקשתאישורכםלשנותבמקוםעסקושלהמבוטחחבותמעבידים
המילים:

כמפורטבתנאיביט–ע"פכלדין

 תשובה: הבקשה מקובלת 

 האםקייםסקר? .1הציודהמבוטחשברמכני.7
 : לא קיים סקר  תשובה

נבקשלהעבירסקרו/אורשימת .2
 הציוד

תשובה: על פי דרישת המבטח 
 יערך סקר על חשבון המבטח 

שנים10-מבקשתלהוסיף:לציודישןמהשתתפותעצמית

50,000השתתפותעצמית:

 ₪  50,000תשובה : הבקשה מקובלת 



 כללי: 

 2 סעיף .8

נבקשכםלהסיראתבקשתכםלביצועהביטוחיםבאמצעות–הצעהלביטוחנושאימשרהוכלירכב2.6תתסעיף
תהארשאיתשלאלפסולהצעתמשתתףאשרלאיכלולבהצעתוכיסוילפרקביטוחחברתנוולצייןכימיציונהבע"מ

  כלירכב.דירקטורים/

תשובה : הבקשה מקובלת 

Aנבקשלמחוקמילים"אואתחלקםכראותעיניה".–2.6סעיףתת

נדחיתתשובה : הבקשה 
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  הביטוחים כל על החלים כללים ביטוחיים תנאים – 3 סעיף .9

נבקשכםלקבלהבהרהמהוסכוםביטוחהנדרשלתקופתביטוחשנתיתבגיןהרחבתכל–נזקראשון–2.1תתסעיף

הסיכונים.

 ₪ 1,600,000תשובה : 

יום.30יום"נבקשכםלאשרתוך15במקום"תוך–2.10תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

עלהמבוטחלנקוטבאמצעיזהירותסביריםלמניעתמקרינבקשכםלאשרהוספתמללבסיפא:"–2.13תתסעיף

".ביטוחהמכוסיםלפיהפוליסה

תשובה : הבקשה מקובלת

שורהשניהלאחרהמילים"תטופלנהעלידיהמבוטח"נבקשכםלאשרלהוסיףמילים"באמצאות–2.18תתסעיף

משרדעו"דבאישורהמבטחת".

קהיימחקוובמקומםנבקשכםלאשרלהוסיף:"יופעלנוהלטיפולממילים"ככלשסכומיהביטוחועדסוףהפס

בתביעותמולמשרדעו"דאשריוסכםעלשניהצדדים.

נדחיתתשובה : הבקשה 

המצ"ב.–נבקשכםלאשרנוסחעבורחריגפלקלעפ"ינוסחהכשרה–חריגפלקל–2.20תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

 המבוטח - 3 סעיף .10

נבקשכםלאשרכיבסוףהפסקהיתווספוהמילים:"למעטקבלניםוקבלנימשנה".3.1תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

נבקשכםלאשרמחיקתהמילים"המכסותאתמקרההביטוחועדכמהשהןמכסות".–3.2תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

נבקשכםלאשרהוספתהמילים:"בכפוףלאישורהמבטחתמראש"לאחרהמילים:"מקרההביטוח"–3.3תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

  אחריות וגבולות ביטוח סכומי .11

 נבקשכםלאשרמחיקתהסעיפים.11+12סעיף

תשובה : הבקשה מקובלת
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 :רכוש לביטוח לפוליסה רשימה דף .12

תיאורהרכושהמבוטח:–2סעיף

.המילה"ישירה"שבפסקההאחרונהמחיקתלאשרכםנבקש–תשתיות2.1תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

.2013נבקשכםלאשרלשנותאתתנאיהכיסוילביט–היקףהכיסוי–5סעיף

מקובלת כחלופה נוספת תשובה : הבקשה 

 : שלישי צד כלפי אחריות לביטוח לפוליסה רשימה דף .13

תחוםטריטוריאלי:–3סעיף

  נבקשכםלאשרהוספתהמילים"בכפוףלדיןושיפוטישראלי"בסוףהפסקה.

מקובלת תשובה : הבקשה 

שינוייםוהרחבותלפוליסתביט:–7סעיף

נאהבהרהלדרישהלכלולהרחבהלביטוחאחריותמקצועיתבפוליסהזו,הרישבמקבילנדרשת-7.1תתסעיף

התייחסותלביטוחאחריותמקצועיתנפרד.

אין שינוי בנוסח הסעיףתשובה : 

 ( :המוצר לחבות הרחבה עם) מקצועית אחריות לביטוח לפוליסה רשימה דף .11

היקףהכיסוי:–9סעיף

מצ"בהנוסח.–נבקשכםלאשרנוסחפוליסהשלהכשרהחברהלביטוח–9.1תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

 :ובהעברה בכספת כספים לביטוח לפוליסה רשימה דף .15

שינוייםותוספותלנוסחפוליסתביט:–8סעיף

.20%במקום10%נבקשכםלאשר–7.2תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

 :נאמנות לביטוח לפוליסה רשימה דף .16

הרחבותמיוחדות:–6סעיף

נבקשכםלהוסיףמללבסוףבסיפאשלכלאחדמהסעיפים:"ובתנאישעבדואצל–6.2.2ו6.2.1–6.6תתסעיף

חודשיםלפחותלפניהאירוע".6המבוטח
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נדחיתתשובה : הבקשה 

 :מכני שבר לביטוח לפוליסה רשימה דף .17

הרחבותלפוליסה:–5סעיף

שניםמהמועדהאחרוןשבוצעבו5נבקשכםלאשרמחיקתהמשפט:"ו/אועד–5.4תתסעיף

שיפוץכללי".

נדחיתתשובה : הבקשה 

 :קבלניות עבודות לביטוח לפוליסה רשימה דף .18

העבודותהמבוטחות:–2סעיף

חודשים)הרישמדוברבעבודותקטנותעדלסךשל6-נבקשכםלאשרהארכתתקופתהביטוחל–2.5תתסעיף

כנדרשוכמפורטבתנאיהמכרז(.₪2,000,000

נדחיתתשובה : הבקשה 

החבותמיוחדות:–6סעיף

ים.חודש36חודשים,במקום24נבקשכםלאשר–6.2.2-ו6.2.1–תקופתהביטוחלפרוייקט–6.2תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

הרחבותנוספותלנוסחפוליסתביט:–6.4תתסעיף

למקרהולתקופה.₪1,000,000נבקשכםלאשרלעדכןאתגבולותהאחריותלסךשל–6.4.3תתסעיף

נדחיתתשובה : הבקשה 

 

 2014-ו2013בשניםשלישיבצדהתביעותמהותלגביפירוטלקבלתנודה .19

 תביעות מפורט  ןמצ"ב  דוח ניסיותשובה : 

 .דוח ניסיון תביעות של פוליסת נושאי משרה ובאיזה חברה מבוטחת 1

 איילון חברה לביטוח  -תביעות מפורט המבטח הנוכחי  ןמצ"ב  דוח ניסיותשובה :           

 .דוח ניסיון תביעות של ביטוחי כלי הרכב והיכן מבוטחים 2

 מבוטחים בחרת הכשרה ביטוח.  תביעות מפורט ןדוח ניסיומצ"ב  תשובה : 

 2012-2014ההודעות שרשומות בצד ג' בשנים  8.הסבר על 3

 תביעות מפורט ןמצ"ב  דוח ניסיותשובה : 
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בברכה

מנכ"ליתרינהקטיף,

ע"מציונהב-מי



העתקים:

ימיתגור,מנהלתמח'כספים






